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Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, o portal Terra volta à mídia com uma 
campanha sem jogadores famosos. E não é por acaso. Trata-se uma estratégia para se 
diferenciar das demais ações publicitárias que tem os craques do futebol como garotos-
propaganda. Desta vez, sua investida tem como "estrela" a própria marca. A empreitada é 
parte das iniciativas de marketing relacionadas ao mundial da Alemanha, que consumiram R$ 
10 milhões - metade do investimento total feito pela empresa para o mundial.  
 
O novo filme - o quarto assinado pela DM9DDB - estréia no próximo domingo na TV. Produzido 
no Maracanã, o comercial adota o tom de humor e pretende comunicar que o Terra está 
trazendo toda a Copa para a tela do computador. O portal, aliás, espera que sua audiência 
durante a competição tenha um incremento de 40%. Montante semelhante está previsto para 
a receita publicitária. Neste ano, o Terra estima aumento entre 35% e 40% em relação a 
2005.  
 
As quatro cotas nacionais para a Copa foram vendidas em período recorde: dois meses. Isso 
no ano passado. Em 2005, a receita bruta da empresa foi de R$ 694 milhões, sendo 20% 
vindos da publicidade. A meta é que percentual aumente. "Apesar de a participação (nas 
verbas publicitárias) ainda ser pequena, a internet vai crescer porque os anunciantes 
acompanham a audiência", afirma o presidente do Terra, Paulo Castro. No ano passado, a web 
teve participação inferior a 2% no bolo publicitário, com faturamento de R$ 265,7 milhões, diz 
o Projeto Inter-Meios, do Meio&Mensagem.  
 
Segundo Castro, os investimentos para a Copa do Mundo se concentraram em licenciamento 
de conteúdo oficiais, cobertura do evento e equipamentos, além do marketing, responsável 
pela maior parte do aporte. Ao contrário da Globo.com, que exibirá os jogos ao vivo para os 
assinantes, o Terra veiculará um compacto de quatro minutos após as 64 partidas. Os jogos, 
entretanto, podem ser acessados por todos os internautas.  
 
Paralelamente às ações na internet, que incluem além texto, fotos, vídeos e games, o Terra 
será o fornecedor oficial de conteúdo para celulares. Para isso, já fechou uma parceria com a 
Vivo.  
 
A internet, claro, é uma das mídias usadas na nova campanha de comunicação do portal, que 
envolve, além do filme, mídia impressa. O comercial que estréia no domingo fica no ar até o 
fim da competição, segundo o diretor de marketing do Terra, Alexandre Cardoso. O executivo 
explica que existe uma proximidade com os jogadores de futebol - o Roberto Carlos, por 
exemplo, tem um site hospedado no portal -, o que poderia até facilitar a negociação de 
preços para uma campanha de marketing, mas o Terra optou por não usar os craques.  
 
"A estratégia é ser criativo. Definimos que não usaríamos jogadores para sair do lugar 
comum", diz o presidente da DM9DDB, Sérgio Valente, ao acrescentar que o lançamento da 
campanha a menos de 30 dias do mundial foi estratégico. A DM9 conquistou a conta do portal 
há um ano e, em seguida, lançou comunicação com os músicos Nando Reis e Arnaldo Antunes.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 maio 2006, Comunicação, p. C-6.  
 


